Grill Restaurant ‘De Parel ’

De Soepen

Grootmoeders tomatensoep met balletjes
Verse kreeftensoep afgemaakt met room en Cognac

Voorgerechten

€ 7,5
€ 9,5

Carpaccio van ossenhaas met Grana Padano, olijfolie en balsamico azijn € 9,5
Salade met spekjes, gebakken geitenkaas en honingdressing
€ 12
Cocktail van grijze garnalen
€ 14
Artisanaal gemaakte garnaalkroketten of kaaskroketten
€ 12
Gebakken Scampi: .In lookboter
€ 9,5
.In romige kruidensaus
€ 10,5
.In de Maagd van Gent (pikant)
€ 10,5
.De Parel (in Italiaanse tomatensaus en gegratineerd) € 12
.In currysaus
€ 10,5
Op het houtvuur gegrilde spies van gamba’s met gemberdressing (3 stuks) € 12

Grill Restaurant ‘De Parel ’

Hoofdgerechten Vlees

Gegrild op het Houtvuur
Onze welbekende buikribben à volonté
Varkens côte à l’os Cross & Blackwell
(+/- 600g.)
Rib eye 250 gram met saus naar keuze
Rib eye 400 gram met saus naar keuze
Filet pur met saus naar keuze
Beefsteak met saus naar keuze
Rundsspies 250 gram met saus naar keuze
Lamsspies met saus van tomaat, look en basilicum
Runds côte à l’os met saus naar keuze (per 2 personen)

Uit de Oven

Met ketjap gemarineerde ribben à volonté
Ribbetjes Tex-Mex (American ribs) à volonté

€ 19,5
€ 21
€ 23
€ 28
€ 28
€ 23
€ 21

€ 23
€ 45

€ 21
€ 21

Warme Sauzen

Peperroom, Stroganoff, Archiduc, Béarnaise, Roquefort, Choron
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en of ander aardappelgerecht en salade
Wenst u bijkomende informatie i.v.m. allergenen,vraag het ons gerust!!!!

Grill Restaurant ‘De Parel ’

Hoofdgerechten Vis
Van het Houtvuur
Kabeljauwmoot Dyonaise
Zalmmoot met florentinepuree
Spies van gamba’s met gemberdressing (7 stuks)

Uit de Pan

Sliptongen à la meunière met tartaarsaus
Gebakken paling met tartaarsaus
Paling in het groen, kreeftensaus of gebakken in de kruidige roomsaus
Scampi .In lookboter
.In romige kruidensaus
.In de Maagd van Gent ( Pikant)
.In currysaus

Uit de Oven

Vispannetje ‘De Parel’
Scampi ’De Parel’ (in Italiaanse tomatensaus en gegratineerd)

Vegetarische Gerechten

De Chef kan in overleg een gerecht of maaltijd naar uw keuze bereiden,
vraag gerust naar de mogelijkheden.

€ 23
€ 23
€ 23

€ 21
€ 26
€ 28
€ 19,5
€ 21
€ 21
€ 21
€ 23
€ 23

Grill Restaurant ‘De Parel ’

Kindermenu
Kaaskroketje
of

Tomatensoepje met balletjes
*****

Keuze uit één van onze kindergerechten
*****

Kinderijsje

€ 15,5

Kindergerechten
Frikandellen

€ 9,5

Vleeskroketten

€ 9,5

Kinderbiefstuk

€ 9,5

Sliptongetjes

€ 9,5

Ribbetjes naar keuze

€ 9,5

( Deze gerechten worden geserveerd met frietjes, appelmoes en ketchup )

